
 

 

071/2017 sz. Fegyelmi Határozat 

 

A Magyar Jégkorong Szövetség (továbbiakban MJSZ) Fegyelmi Bizottsága a Fegyelmi Szabályzat 2.§ 

(1) bekezdés a) pontja alapján kezdeményezett fegyelmi eljárást a Vasas SC egyesülettel szemben. A 

Fegyelmi Bizottság a klubot, a Fegyelmi Szabályzat 3. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján    

 

írásbeli figyelmeztetésben részesíti. 

 

A határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül fellebbezést lehet előterjeszteni az MJSZ 

Fegyelmi Bizottságához.   

A fellebbezésnek a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya.  

Indoklás:  

A Fegyelmi Bizottság elnöke a Fegyelmi Szabályzat 7. §-a és a Versenybíróság vezetőjének jelzése 

alapján fegyelmi eljárás kezdeményezett a Vasas SC ellen, az U12 korosztály versenyszabályzatának 

megszegése miatt. 

A Vasas SC U12 182-es sorszámú hazai mérkőzéséről a versenybírósághoz beérkezett 

eseménynaplóban rögzítésre került, hogy a csapatok megegyeztek abban miszerint a 

cserejátékosaikat a versenyszabályzattól eltérő módon minden sorban szerepeltetik.  

A Fegyelmi Bizottság a rendelkezésre álló a bizonyítékokat a maguk összességében értékelve és 

meggyőződése szerint elbírálva megállapította, hogy az eljárásban vizsgált esemény megtörtént, a 

Vasas SC figyelmen kívül hagyta a versenyszabályzat cserére vonatkozó rendelkezéseit. 

A Versenyszabályzat a cserejátékosok szerepeltetéséről egyértelműen rendelkezik: A fekete 

karszalagot viselő cserejátékos fő szabály szerint KIZÁRÓLAG az 1. sorban léphet pályára. Sérülés 

esetén más sorba is becserélhető, ezt azonban a mérkőzés versenybíróságának eseménynaplóban 

rögzítenie kell. 

A Fegyelmi Bizottság felszólítja a Vasas SC egyesületet, hogy a klub edzőinek, hivatalos személyeinek, 

valamint az egyesületi versenybíróság figyelmét kiemelten hívják fel a hasonló szabálytalanságoktól 

való tartózkodásra a jövőben. Az ilyen, és ehhez hasonló esetek sem a Vasas SC csapatára, sem a 

jégkorong sportágra nem vetnek jó fényt, és ezeket a szabálytalanságokat közös érdekünk, hogy 

határozottan visszaszorítsuk.  



 

Tájékoztatom, hogy tekintettel arra, hogy az ügyet a Bizottság tárgyalás mellőzésével vizsgálta, a 

határozat kézhezvételét követő öt (5) napon belül a fegyelmi tárgyalás megtartását kérheti annak 

részletes indokolásával Fegyelmi Bizottságtól. A tárgyalás kérése a már kihirdetett határozatra nem 

halasztó hatályú.  

Amennyiben az eljárásban érintett személyek, illetve sportszervezetek nem élnek a tárgyalás 

tartásának jogával, vagy erre való igényüket 5 napon túl terjesztik a Fegyelmi Bizottság elé, a fegyelmi 

határozat ellen fellebbezéssel élhetnek.  

A jogorvoslati lehetőséget az MJSZ Fegyelmi Szabályzat 16. § (2) bek. 22. § (1) bek. alapján 

biztosítottuk.   

A Fegyelmi Szabályzat 22. § (6) bek. értelmében a nem jogerős határozattal valamilyen 

tevékenységtől eltiltott e tevékenységet fellebbezés esetén sem folytathatja, amennyiben a fegyelmi 

büntetést a fegyelmi bizottság a másodfokú határozat meghozataláig azonnal végrehajthatóvá 

nyilvánítja.    
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